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lukijaksi. Uutena taittajana aloittaa 2018 Meiju Bonsdorff, 
jolle Parikanniemen työ on tullut tutuksi toimittuaan viime 
vuosina Parikanniemen Ystävät ry:n kustantamien kirjojen 
kustannustoimittajana. Kontin painopaikka on edelleen 
Mikkeliläinen TeroPrint. 
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Kiitos, Thorleif – tervetuloa Meiju!
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Markku Liukkonen, Pirkko Oinonen, 
Meiju Bonsdorff, Thorleif Johansson, 
Teuvo V. Riikonen 

Painopaikka 
Teroprint Oy, Mikkeli

MATTI KOSTAMO TÄYTTI 80 VUOTTA 
Parikanniemisäätiö onnittelee!

Parikanniemisäätiön ja Parikanniemen Ystävien piirissä tunnettu ja mer-
kittävän työn sananjulistajana ja ystävätyössä tehnyt Matti Kostamo Ki-
teeltä täytti tammikuussa 80 vuotta juhlien vain lähiomaisten kanssa. 
Matti edelleen voimiensa mukaan toimii ystävätyössä. "Uukunieme-
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Suurin osa suomalaisesta kristillisyydestä on terveel-
lä pohjalla. Seurakunnat ja hengelliset liikkeet tarjo-
avat paikan turvalliseen ihmisen ja Jumalan kohtaa-
miseen. 

   Siitä huolimatta kirkossa esiintyy hengellistä väki-
valtaa ja vääristynyttä uskonnollisuutta. Kristinuskon 
nimissä ja erilaisia kulisseja ylläpitämällä alistetaan, 
hallitaan omien halujen mukaan ja uskonnon var-
jolla kiusataan pelottelemalla, painostamalla, syyl-
listämällä, eristämällä yhteisöstä ja tiukalla kontrol-
lilla. Väärinkäytösten takana on aina ihmisiä, mutta 
yhteisön pitää kantaa vastuuta, ja epäkohtiin tulee 
puuttua.

Suomessa vallitsee laaja uskonnonvapaus. Kuiten-
kin sairas uskonnollisuus sitoo ihmisen toisiin ihmi-
siin Jumalan sijasta. Pahimmillaan tällaisessa toimin-
nassa pyritään sitomaan ihminen kokonaan yhteisön 

käyttöön. Ihmisellä on myös oma vastuu ja oikeus 
tehdä valintoja. Tervettä järkeä saa käyttää ja myös 
kritiikille tulee olla tilaa. Sairas uskonnollisuus syn-
nyttää aina uskonnon uhreja, mutta Paavali kehotti: 
”Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää.” 

Terveessä hengellisessä yhteisössä olemme kaikki 
syyllisiä ja tarvitsemme armahdusta. Syntien anteek-
siantamus koskee kaikkia, jotka turvaavat Kristuksen 
armoon. Armosta käsin pyritään kohtelemaan kaikkia 
yhtä hyvin. 

Parhaimmillaan hengellinen yhteisö on kuin orpo-
koti, joka antaa kaikille apua tarvitseville paikan ja 
yhteisön, jossa on hyvä olla. Myös uskonnon uhriksi 
joutunut saa siellä tukea, ymmärrystä ja oman pai-
kan.

Terve usko vapauttaa

Lapsena en tajunnut, että uskonto 
on vain yksi elämänalue. Elämäni oli 
pelkkää uskontoa, kokouksia, laulua, 
paastoa, kitaransoittoa, konferens-
seja. Jopa syöminen ja nukkuminen 
ilta- ja ruokarukouksineen oli uskon-
toa. Kaiken kova ydin oli Jumala, mikä 
kohdallani johti myös helvetillä pe-
lotteluun ja armottomaan fyysiseen 
väkivaltaan. 

En osannut erotella enkä kyseen-
alaistaa mitään. Lapsen elämässä on 
sentään myös leikkiä ja kaiken uuden 

ihmettelemistä.
Kasvaessani kysymykset vähitellen 

hiipivät sydämeen. Aloin kokea kas-
vuympäristöni uskonnollisen yhtei-
sön lamauttavan tylyksi. Tunsin, että 
jokin oli perustavanlaatuisesti väärin. 
Olin haavoittunut kuin enkeli Simber-
gin maalauksessa. 

Halusin kostaa. Menetin uskoni. 
Menetin toivoni. Ja rakkauteni. Olin 
pahasti katkeroitumassa.

Mutta elämä voitti. Halusin ehey-

tyä. Halusin oman Jumalan. Aloin 
kuulostella sisäistä ääntäni. 

Nyt aikuisena tiedän, että on vain 
yksi keino. Se on kirkas totuus jokai-
sella askelellani: minun on vain an-
nettava anteeksi, ei seitsemän vaan 
seitsemänkymmentä kertaa seitse-
män. Vain anteeksi antamalla vältän 
oman katkeruuteni ja voin katsoa 
eteenpäin. Vain tällä tavalla voin jat-
kaa vaellustani omaa Jumalaani koh-
den.

Teuvo V. Riikonen

Pääkirjoitus

Haavoitettu usko
Asser Korhonen
Kirjailija, mainonnan suunnittelija

Näkökulma
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Aikuinen usko

Rakkaudessaan Jumala haluaa 
lahjoittaa meille vanhurskau-
tensa. Pyhä Henki synnyttää  
meissä uuden hengellisen elä-
män. Oikealla, Jumalan lahjoit-
tamalla uskolla ei voi olla muuta 
kohdetta kuin Jeesus Kristus. Jos 
ihminen elää uskossa, hänessä 
tapahtuu läpi elämän jatkuvaa 
uudistusta. Armon kokeminen 
eli vanhurskauttaminen ei jätä 
ketään meistä entiselleen. Silti 
jäämme edelleen syntisiksi vii-
meiseen hengenvetoon saak-
ka. Kuitenkin Kristuksen sana 
eli evankeliumi muuttaa meitä 
koko ajan. 

Kohti hengellistä aikuisuutta 
Kristuksessa uusi luomus on saa-
nut uuden elämän, joka johtaa 
mielen uudistukseen ja muuttu-
miseen (2. Kor. 5:17). Evanke-
liumin vaikutuksesta sydän saa 
uuden ymmärryksen ja uuden 
tahdon. Usko Kristukseen ei ole 
vain lievitystä kokemaamme 

syyllisyyteen, vaan se riisuu syn-
niltä sen voiman ja vallan elä-
mässämme. Vanhurskauttami-
nen on siis synnin voittamista, ei 
vain omantunnon lohdutusta. 
Kristuksen asuminen ihmisen 
sydämessä merkitsee paitsi lah-
japyhyyttä, myös heikkoudessa 
vaikuttavaa Jumalan voimaa 
(Room. 1:16, 6:12).  

”Antakaa Hengen ohjata 
elämäänne, niin ette toteuta 
lihanne, oman itsekkään luon-
tonne haluja” (Gal. 5:16). Liha 
tarkoittaa ihmisen koko luon-
toa, järkeä ja kaikkia kykyjä. 
Liha estää rakastamasta Juma-
laa ja palvelemasta lähimmäi-
siä. Omantunnon vapaus ei tar-
koita sitä, että voisimme elää 
niin kuin rakkauden lakia ei 
olisikaan. Sen sijaan laki opet-
taa itsekästä luontoamme ja 
naulitsee sen ristille. Rakkauden 
käskyn pitää hallita ”vanhaa 
Aadamia” määräten, miten 
sen tulee kohdella lähimmäisiä. 

Hengen vapaus ei ole lihan va-
pautta. 

Kristus meissä, kirkkauden 
toivo
”Minä elän, en enää minä, 
vaan Kristus elää minussa” (Gal. 
2:20). On siis olemassa kahden-
laista elämää: luonnollista ja 
vierasta. Vieras elämä on Kris-
tuksen elämää uskovassa, ei 
siis millään tavalla synnynnäistä 
tai luonnollista. Kristus Paavalis-
sa puhuu, opettaa, vaikuttaa 
ja toteuttaa kaiken toiminnan. 
Itsessään Paavali on lain vuok-
si kuollut, mutta Kristuksessa 
hän elää sellaisena kuin Kristus 
hänessä.  Sama koskee meitä. 
Kristityn arkinen elämä syntyy 
lahjaksi saadusta Kristuksen elä-
mästä meissä. Elämän lähde 
on toinen kuin sillä, joka ei usko 
Kristukseen.

”Olkoon teilläkin sellainen 
mieli, joka Kristuksella Jeesuksel-
la oli” (Fil. 2:5). Kristuksen asumi-
nen sydämessä on muuttumista 
Kristuksen kuvan kaltaisuuteen 
eli Kristuksen muotoiseksi tule-
mista. Lain orjuuteen siirtyneille 
Galatan kristityille Paavali ker-
too kärsivänsä synnytystuskia, 
kunnes Kristus saa muodon heis-
sä. Kristuksen kaltaisuus merkit-
see sitä, että uskova on samaa 
mieltä kuin Jumala, hän kat-
selee asioita ja ihmisiä Juma-

Raamattuopetus

Pirjo Palm
Kappalainen
Ristiinan kappeliseurakunta
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Uskovan sydän on suostunut uuteen elämään ja 
seuraa sitä askel askeleelta läpi elämän.

lan silmin, ajattelee ja tahtoo 
samaa kuin Jumala. Kristuksen 
kaltaisena ihminen ajattelee 
Jumalan kaikin puolin sellaiseksi 
kuin tämä sydämeltään todella 
on. 

Ristin tie johtaa itsetuntemuk-
seen ja elämään 
”Teidän tulee uudistua mielen-
ne hengeltä ja pukea päällen-
ne uusi ihminen, joka Jumalan 
mukaan on luotu – –” (KR38, Ef. 
4:23–24). Kristityn muovautu-
minen ymmärryksen ja tahdon 
osalta Kristuksen kaltaiseksi on 
yksinomaan Pyhän Hengen 
työtä. Uskova haluaa kuul-
la Jumalan sanaa, ja hänen 
puheensa ei ole enää omien 
tekojen kehumista, vaan pu-
hetta Jumalan armosta Kristuk-
sessa. Muutos ei tapahdu vain 
sanoissa, vaan se näkyy myös 
uudenlaisena toimintana, kos-
ka sydän on suostunut uuteen 
elämään ja seuraa sitä askel 
askeleelta läpi elämän.

Ristin tiellä kristitty tarvitsee 
tukevat hartiat, jotka kestävät 
lähimmäisten heikkouksia. Kui-
tenkin synti pysyy takertuneena 
meissä, ja lankeaminen harmit-
taa. Mutta meille on hyödyksi 
tuntea oma pahuutemme ja 
heikkoutemme, koska siihen 
on kätketty lohdutus. Se johtaa 
kääntymään Kristuksen puo-

leen, ja niin meistä voi tulla lo-
pulta mestareita kääntämään 
suru iloksi, pelko lohduksi, synti 
vanhurskaudeksi ja kuolema 
elämäksi. Toiseksi itsensä tunte-
minen johtaa nöyryyteen. Synti 

ajaa meidät Kristuksen luo yhä 
herkemmin. Näin läpi elämänsä 
kristitty taistelee syntiä vastaan 
ja saa voiton, jonka takeena on 
Kristuksen risti. 

Kuva Jukka Bonsdorff
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Asiantuntija

Luin hiljattain kirjoituksen, jos-
sa todettiin, että ”tiedän tai 
ainakin luulen kirkkojen ja us-
kontojen tehneen vuosituhan-
sien aikana enemmän pahaa 
kuin hyvää. Saldo on pahasti 
miinuksella.” Vaikka arvio on 
näin jyrkkä, kirjoittaja kuitenkin 
lievittää sitä sanalla ”luulen”. 
Uskontojen saldoa on vaikea 
arvioida, sillä se on eri uskonto-
jen ja aikakausien osalta hyvin 
erilainen. Uskontoa on vaikea 
erottaa muusta kulttuurista 
erilliseksi vaikuttavaksi tekijäksi. 
Länsimainen tiede hellii tällaista 
paloittelevaa näkemystä, joka 
ei ole järkevä, kun uskontoja ar-
vioidaan. 

Seuraavassa otteita hiljattain il-
mestyneestä kulttuurien psyko-
logista merkitystä kuvaavasta 
teoksesta:

Uskonnolliset henkilöt ovat yh-
teisöllisempiä kuin uskonnolli-
sesti välinpitämättömät. Mitä 
uskonnollisempia ihmiset ovat, 
sitä myönteisempiä ja vastuun-
tuntoisempia he ovat. He ha-
luavat tulla toimeen muiden 
kanssa ja tehdä, mikä on oi-
kein. Uskonto edistää terveyttä 
ja hyvinvointia. Olipa uskonto 
mikä tahansa, uskonnollisilla ih-

tuureissa. Itsetietoinen ihminen 
ei halua, että hänen yläpuolel-
laan olisi jokin häntä korkeampi 
voima ja vieläpä sellainen, joka 
arvioi hänen elämäänsä.

Kun katsomme karttaa, huo-
maamme, että kristinuskolla 
on ollut merkittävä osuus hyvin-
voinnin kehittymisessä. Valta-
osa hyvinvointivaltioista on ollut 
(protestanttisen) kristinuskon 
vaikutuspiirissä. Monet arvok-
kaat asiat liittyvät kristinuskoon. 
Tällaisia ovat esimerkiksi yliopis-
tot, sairaalat ja köyhäinhoito. 
Tiede sai alkunsa kristittyjen tie-

misillä on enemmän ystäviä, he 
kärsivät vähemmän sairauksis-
ta, ovat onnellisempia ja elävät 
pidempään kuin heidän juma-
lattomat kanssaihmisensä. Us-
konto on hyvää lääkettä niille, 
jotka sen ottavat. Ja jopa niille, 
jotka eivät ota, uskonnolliset 
naapurit voivat olla etu. Verrat-
tuna niihin, jotka eivät kuulu us-
konnolliseen yhteisöön, sellaisiin 
kuuluvat antavat enemmän ra-
haa ja aikaa hyväntekeväisyy-
teen ja ovat yhteiskunnallisessa 
elämässä aktiivisempia. (Mar-
kus & Conner, s. 141–142.) 

Nykyajan länsimaisen ihmisen 
on vaikea hyväksyä yleisiä mo-
raalisia periaatteita, koska hä-
nen mielestään moraali riippuu 
tilanteesta. On hyvä puhua 
totta, mutta joskus pitää valeh-
della. Uskollisuus on hyvä asia, 
mutta pieni syrjähyppy voi teh-
dä hyvää. Oikeudenmukaisuus 
on hyvä asia, kunhan vain saan 
oman osuuteni. Usko moraalin 
suhteellisuuteen ei kuitenkaan 
kestä, kun omat edut ja turvalli-
suus ovat vaarassa.

Kristinuskossa on monia sel-
laisia piirteitä, jotka herättävät 
suuttumusta ja paheksuntaa 
maallistuneissa ihmisissä. Ei siis 
ole ihme, että kristittyjen määrä 
vähenee yksilökeskeisissä kult-

Tekeekö usko 
onnelliseksi

Markku Ojanen
Psykologian emeritusprofessori
Tampereen yliopisto
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demiesten toimesta. 
 Vahvasti uskontoihin sitoutu-

neet ovat terveempiä, elävät 
pidempään kuin ateistit tai us-
konnollisesti välinpitämättömät. 
Uskonnollisuus on yhteydes-
sä onnellisuuteen ja tyytyväi-
syyteen. Yhteys on heikompi 
pohjoismaisissa hyvinvointival-
tioissa, sillä onnellisuuden taso 
nousee niissä niin korkeaksi, 
että siitä on vaikea päästä ylös-
päin. Näissä yhteiskunnissa on-
nellisuutta alentavat psyykkiset 
ongelmat ja syrjäytyminen.

Tarjolla on myös yksi kielteinen 
tulos: vahvistaessaan yhteen-
kuuluvuutta ja yhtenäisyyttä us-
konnot, myös kristinusko, voivat 
korostaa vastakohtaisuuksia. 
Seurauksena on ollut eri tavoin 
ajattelevien torjuntaa ja vai-
noja. Vaikka se ei lievitä kristin-
uskon nimissä tehtyjä syntejä, 
ideologioiden (kommunismin, 
natsismin ja kapitalismin) tuhot 
on arvioitu moninkertaisiksi us-
kontojen uhreihin verraten. 

Markus, H. R. & Conner, A. 
(2013). Clash! 8 cultural con-
flicts that make us who we are. 
New York: Penquin.

Ojanen, M. 2011. Uudistava 
usko: Perussanoma.

Mikä kristinuskon 
vaikutus on ollut?
 
Kristityt valtiot ovat valistuneimpia ja edistyksellisimpiä – uskonnostaan 
huolimatta, eivät sen ansiosta. Mark Twain.

Mark Twain ruoski kristinuskoa ja uskovaisia mitä osuvimmin sanoin. 
Ne sattuvat usein kipeästi, kuten vaikkapa tämä: Jos Kristus tulisi, hän ei 
olisi ainakaan – kristitty.

Mistä valistus ja edistys ovat tulleet? Miksi nuo asiat ovat toteutuneet 
parhaiten Pohjois-Euroopassa, erityisesti Pohjoismaissa? Aforismin sana 
valistus viitannee valistuksen ideologiaan. Sen laineet tulivat Suomeen 
kovin vaimeina, mutta uskonpuhdistus aiheutti todellisia myrskyaaltoja. 
Uskonpuhdistus vetosi Raamatun sanomaan kaikkien ihmisten oikeudes-
ta lähestyä Jumalaa tasa-arvoisesti ilman välittäjiä. Tämä oli suurenmoi-
nen idea.

Näiden kristinuskoa arvostelevien tulkintojen taustalla on omalaatui-
nen historiakäsitys. Ensinnäkin kristinusko on ollut länsimaisen kulttuurin 
osa kahdentuhannen vuoden ajan. On väitetty, että elämä olisi ollut pal-
jon parempaa ilman kristinuskoa, mutta entä jos se olisi yhä samanlaista 
kuin Aasiassa tai Afrikassa?

Kristinuskon sanoma kosketti miljoonia ihmisiä eikä kadonnut historian 
hämärään. Maailma ei koskaan muutu kertaheitolla. Askeleita eteenpäin 
seuraa taka-askeleita. Ihmiset ovat aina alttiita sokaistumaan vallasta ja 
mammonasta. Siitä huolimatta kristinuskon sanoman hyviä hedelmiä 
säilyi jopa kaikkein rikkinäisimpinä aikoina. Niistä hedelmistä kristityissä 
maissa nautitaan edelleen.

                         Markku Ojanen 
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Historia

Sielunsisaret 
Ruotsin pyhä Birgitta 
ja Helena Konttinen

 
Rovasti K. K. Sarlin esittelee He-
lena Konttisen lukijoille kirjan 
Eräs meidän ajan profeetta 
(1916) alussa vertaamalla hän-
tä Ruotsin pyhään Birgittaan. 
Sarlin arvosti Birgittaa ehkäpä 
monen pohjoismaisen luterilai-
sen tavoin reformaation esitais-
telijana, siis melkein protestant-
tina. Näiden kahden naisen 
välillä onkin jännittäviä yhtäläi-
syyksiä, vaikka heidän syntymä-
päiviensä välissä oli ainakin 568 
vuotta. Tärkein yhdistävä tekijä 
oli kummankin kokemus siitä, 
että Jumala oli kutsunut heidät 
julistamaan sanaa ihmisten pe-
lastukseksi.

 Raamatun ”nainen vaiet-
koon seurakunnassa” -lause 
on kristinuskon historiassa tulkit-
tu usein siten, ettei nainen saa 
julkisesti opettaa ja julistaa. Tä-
hän sääntöön on kuitenkin ollut 
yksi poikkeus: profetia. Se on 
määritelty Ensimmäisessä Ko-
rinttilaiskirjeessä tavoittelemisen 
arvoiseksi armolahjaksi. Naisten 
kannalta olennaista oli, ettei 
siihen kuulunut minkäänlaista 
sukupuolirajoitusta. ”Kaikki te 
voitte profetoida, kukin vuo-
rollanne, jotta kaikki oppisivat 
ja saisivat rohkaisua” (1 Kor. 
13:31). Tämän opetuksen tunsi-
vat sekä Helena Konttinen että 
Ruotsin pyhä Birgitta. Kumpikin 

heistä vetosi siihen saadakseen 
äänensä kuuluville.   

  Profetiaan vetoaminen ei ol-
lut vain naisten tapa toimia. Eri-
tyisesti miehet, jotka eivät olleet 
syntyperältään tarpeeksi ylhäi-
siä, rikkaita tai kuuluneet johon-
kin sääntökuntaan, saattoivat 
vedota profetiaan. Useimmiten 
profetia oli kuitenkin naisten 
keino hankkia auktoriteetti sa-
nomisilleen.

Kaksi kriteeriä
Näkyjen näkeminen olikin kes-
kiajalla erityisesti naisten suosi-
ma kommunikointitapa Juma-
lan kanssa. Jumalalta tulevia 
ilmestyksiä ei keskiajalla pidetty 
kummallisina. Tämäntyyppinen 
toiminta oli Jumalalle itsestään 
selvästi mahdollista, joskin hy-
vin ihmeellistä. Lisäksi ajateltiin, 
ettei ainoastaan Jumala vaan 
yhtä hyvin paholainen saat-
toi puhua ihmisille ilmestysten 
kautta. Tämän vuoksi piti tark-
kaan osata erotella henget. 
Jos ilmestysten saajana oli nai-
nen, piti erottelu tehdä erityi-
sen tarkasti, koska nainen oli 
luonteeltaan alttiimpi paholai-
sen houkutuksille. Kaksi kriteeriä 
auttoi näkyjen aitoutta tutkit-
taessa: Ensinnäkin piti tutkia, oli-
vatko ne kirkon opin mukaisia. 
Toiseksi voitiin käyttää Raama-

tusta tuttua menetelmää: he-
delmistään puu tunnetaan, toi-
sin sanoen tarkasteltiin näkyjen 
vaikutusta.

 Ruotsin Birgitta (1303–1373) 
liittyi myös tähän näkijöiden 
joukkoon. Ylhäisen syntyperän-
sä vuoksi Birgitalla oli yhteiskun-
nassa jonkin verran sananval-
taa, mutta Birgitan kutsumus 
oli vahvasti hengellinen: hänen 
tavoitteenaan oli uudistaa kirk-
ko, yhteiskunta ja yksittäisten 
ihmisten elämä Jumalan pe-
lastussuunnitelman mukaan. 
Tähän hänen auktoriteettinsa 

Päivi Salmesvuori, TT, Helsinki
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ei olisi riittänyt ilman jumalallisia 
ilmestyksiä. 

Kumpikin vastusteli kutsu-
mustaan
Näyissään Birgitta julisti maalli-
sille ja kirkollisille viranomaisille, 
miten heidän tuli toimia. Birgit-
ta oli synnyttänyt kahdeksan 
lasta. Hänen puolisonsa kuoli 
Birgitan ollessa noin 40-vuotias. 
Tällöin hänestä tuli vapaa kuun-
telemaan kutsumustaan. Hän 
koki, että Jumala oli kutsunut 
hänet välikappaleeksi ihmisten 
ja Jumalan välille. Noin vuo-
teen 1350 hän asui Ruotsissa, 
sen jälkeen hän lähti Roomaan 
eikä enää palannut Ruotsiin. 
Birgitan rippi-isät kirjoittivat Birgi-
tan näyt muistiin, ne koottiin kir-
joiksi, ja näin ne ovat säilyneet 
meidän päiviimme asti. 

 Toisin kuin Birgitalla, Helena 
Konttisen tausta oli köyhä. Hän 
ei myöskään ollut opiskellut 
yhtä laajasti kuin Birgitta. Hän 
osasi lukea muttei kirjoittaa. Yh-
teistä heillä oli perhe, puoliso ja 
lapset sekä voimakas kutsumus 
jumalallisten viestien välittä-
jäksi. Kumpikin myös vastusteli 
alussa kutsumuksensa seuraa-
mista. Birgitta oli kuullut taivaal-
lisen äänen puhuvan hänelle 
kolmesti, ennen kuin rohkeni 
seurata sitä. Konttinen puoles-

taan koki, ettei voinut ”selvin 
päin”, omana itsenään, olla us-
konnollinen vaikuttaja.

Profeetan identiteetti
Hyvin samankaltaisesti kuten 
Birgitta oli tehnyt, Konttinen ra-
kensi itselleen profeetan iden-
titeettiä Vanhan testamentin 
mallien mukaan. Hän itse koki 
tämän identiteetin äärimmäi-
sen vahvana. Hän luki itsensä 
Danielin, Hiskian tai Ilmestyskir-
jan kirjoittaja Johanneksen työn 
jatkajaksi. 

 Saarnaajauransa alussa 
Konttinen oli horroksessa ulko-
muistista lukenut Raamattua 
kolme vuorokautta. Konttinen 
itse selitti tämän johtuneen sii-
tä, ettei kukaan sanoisi hän 
olleen niin oppinut, että hän 
voi toimia ilman yliluonnollista. 
Horroksen merkitys oli yhtääl-

tä sammuttaa Konttisen omat 
estot ryhtyä julistajaksi, ja toi-
saalta horroksen tehtävänä 
oli vakuuttaa ihmiset Konttisen 
aitoudesta. Horroksen vallassa 
hän oli ”viisaampi” ja etevämpi 
kuin ilman sitä. Sen vuoksi vaiku-
tuksen täytyi tulla ulkopuolelta 
eli Jumalalta. 

 Molemmat profeetalliset nai-
set olivat huolissaan ihmisten 
sielujen pelastuksesta. Heidän 
tavoitteenaan oli ”kätilöidä” 
mahdollisimman monta sielua 
taivaaseen. Profeetan identi-
teetti olikin naisten pappisvih-
kimyksen hyväksymiseen (1986) 
asti Suomessa lähes ainoa väy-
lä, jonka avulla naiset saattoi-
vat osallistua teologian tekemi-
seen. 

 

Pyhä Birgitta kuvattuna tunnuksineen kirjoittamassa ilmestyk-
siään. Kuva birgittalaisjärjestön käyttöön tarkoitetusta messukir-
jasta.
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Gospelmuusikon 
vapaapäivä

Pekka Simojoki 
kaipaa iloa ja 
yhteyttä ihmisten 
välille

Alkanut vuosi on monella tapaa 
tärkeä merkkivuosi. Sisällisso-
dasta ja sen päättymisestä tu-
lee kuluneeksi 100 vuotta. Myös 
Suomen tunnetuimpiin hengel-
lisen musiikin tekijöihin kuuluva 
muusikko ja lauluntekijä Pekka 
Simojoki täytti alkuvuodesta 60 
vuotta. Vuodet vierivät, mut-
ta sama palo viedä evanke-
liumia eteenpäin pitää hänet 
tienpäällä. Varsinkin syyskuussa 
alkanut Exit-yhtyeen 30 vuotta 
Askeleita -juhlakiertue on pitä-
nyt hänet kiireisenä.

Sovinnon teemaa
Pekka on aina ollut kiinnostu-
nut historiasta. Hengellisiin ke-
säteattereihin tehdyissä tilaus-
lauluissa kaikuu juhlavuosiaan 
viettävän suomalaisen ääni. 
Vuonna 2013 Parikkalan Oron-
myllyn Sovinto-näytelmään 
Pekka sävelsi ”Autiotalon” muis-
tutuksena tyhjentyneistä kirkois-
ta. Köyliön kesäteatteriin tehty 

”Nälkämaan laulu” kertoo ka-
tajaisesta kansastamme. Lap-
peenrannassa sai ensiesityksen-
sä ”Minä en ole ensimmäinen”, 
joka kertoo sukupolvien ketjus-
ta. Nämä koskettavat hengel-
lis-isänmaalliset laulut voi kuul-
la vuonna 2016 ilmestyneellä 
Avara-levyllä. 

Hiljattain Pekan muusikkoys-
tävä Lasse Heikkilä otti häneen 
yhteyttä. Kävi ilmi, että molem-
pien suku liittyy olennaisella ta-
valla Suomen historiaan ja sisäl-
lissotaan. Pohjalainen Simojen 
suku seisoi aatteineen valkois-
ten puolella, etunenässä pappi 
ja kansanedustaja, Akateemi-
sen Karjala-Seuran perustajajä-
sen Elias Simojoki. Heikkilän su-
vussa vaikutti vakaumuksellinen 
sosiaalidemokraatti, toimittaja 
ja kansanedustaja Seth Heikki-
lä, joka ei kuitenkaan uskonut 
väkivallan edistävän työväe-
naatteen etenemistä. Vuon-
na 1918 Heikkilä istui vankilas-
sa, kun taas Simojoki osallistui 
opiskelijana Oulun taisteluihin. 
Näistä asetelmista Pekalle ja 
Lasselle syntyi idea ”Sovinnon 
juhlasta”, jota vietetään ensi 
syksynä 7. lokakuuta Tampe-
re-talossa, sisällissodan todellis-
ten taistelupaikkojen tuntumas-
sa. 

Anteeksipyynnön teemasta 
on lauluntekijällä alkanut jäl-

leen uusi luova, toisaalta ah-
distava mutta myös innostava 
elämänvaihe. 

- Sovinnon juhlaa esitetään 
mahdollisesti muuallakin. Sovin-
to ja anteeksianto ovat kristinus-
kon perusasioita. Nyt pannaan 
symbolisesti piste entiselle, Pek-
ka viittaa sisällissodan vihanpi-
toon.

Afrikka ei lähde Pekasta
Sanotaan, että Pekan lauluissa 
soi Afrikka. Varhaisnuoruuten-
sa, ikävuodet 6–15, Pekka vietti 
Namibiassa, jossa hänen van-
hempiensa olivat lähetystyös-
sä. Samalla hän innostui myös 
paikallisesta musiikista. Häneen 
tarttui spontaanius, aitous ja 
ilosta kumpuava elämäntapa. 
Aika usein hän katselee myös 
Suomea afrikkalaisin silmin.

  – Täällä on paljon hyvää, 
mutta kirkon jumalanpalvelus-
elämässä kaipaan innostusta, 
iloa ja yhdessä tekemistä. Vä-
lillä on terveellistä tehdä irtiot-
toja. Miksi kirkossa ei katsota 
toista ihmistä? Miksi kukaan ei 
huomaa toista? Minne kaikki 
lähtevät jumalanpalveluksen 
jälkeen?

Vuosia sitten Pekka sai idean 
Majatalo-illoista. Kangasalan 
kirkko on saanut tässä asias-
sa toimia tienraivaajana jo 16 
vuotta. Illoissa ei katsota vain, 
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mitä työntekijät saavat aikaan, 
vaan opetellaan toimimaan 
yhdessä ja rakennetaan uu-
denlaista kohtaamisen kulttuu-
ria. 

Majataloillat ovat saaneet 
hyvän vastaanoton varsinkin 
Kangasniemellä, jossa ne pi-
detään kunnantalolla. Seura-
kunnan tiedotussihteeri Tuija 
Hokkanen kertoo, että heidän 

iloissaan on mukana keskimää-
rin 150 henkeä. Majataloillan 
”striimaus” YouTubeen tavoitti 
lähes 900 kävijää. Musiikki ja va-
paaehtoisten innostus on poiki-
nut kirkkoon lisäksi Majakkaillat.  

  – Majataloilloissa ei ole mi-
tään ihmeellistä. Yhdessäoloa, 
opetusta ja laulamista.

Suomessa seurakunta on 
usein kuin tamminen pöytä, 

jonka ympärille kokoonnutaan 
hienosti odottamaan, mitä 
pastori on meille valmistanut. 
Afrikassa köyhät tuovat omat 
eväät mukanaan.

Vaikka Pekalla on vahvat juu-
ret afrikkalaisessa elämänta-
vassa, löytää hän paljon korjat-
tavaa sieltäkin.

  – Afrikka on valtava manner, 
mutta samanlaisia ihmisiä siellä 

”Miksi kirkossa ei katsota toista ihmistä?”
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”Afrikasta ei löydy montakaan ateistia.”

on kuin muuallakin. Etelä-Suda-
nissa on käynnissä sisällissota. 
Seurakunnissa on monenlaista 
kähinöintiä. Myös afrikkalainen 
tarvitsee sovitusta.   

Kysymykseen, miksi kristinus-
kolla on silti hyvä jalansija Afri-
kassa, Pekalla on selvä näke-
mys.

  – Afrikasta ei löydy mon-
takaan ateistia. Afrikkalaisille 
uskonnon maailma on luon-
nollinen asia. Toisaalta ajatus 
rakastavasta Jumalasta pu-
huttelee pakanakulttuurissa ja 
henkimaailman pelossa elävää 
afrikkalaista. Siksi kirkko kasvaa 
varsinkin Etiopiassa ja Tansa-
niassa. 

Kirkolliskokoukseen ”pohoo-
jalaista” henkeä
Moni varmaan ihmettelee, mitä 
tunnettu lauluntekijä tekee kir-
kon tärkeimmässä päättävässä 
elimessä, kirkolliskokouksessa.

  – Sitä olen kysynyt itseltäni-
kin. Nuorempana minua ei olisi 
saanut mukaan. Nyt kuitenkin 
eletään kristillisten arvojen mur-
rosaikaa. Klassisen kristinuskon 
puolesta pitää taistella, omat 
juurensa tiedostava Pekka sa-
noo.

Kirkolliskokouksessa Pekan 
tärkein vaikuttamiskanava on 
käsikirjakomitea, jossa hän toi-
mii yhdessä pitkäaikaisen työ-

toverinsa, komitean puheen-
johtajan, Anna-Mari Kaskisen 
kanssa. Myös puheenvuorot 
yleiskokouksessa ja kahvipöy-
täkeskustelut ovat tärkeitä vai-
kuttamistapoja.  

Pekan mielestä ajassamme 
on tapahtumassa kulttuurimuu-
tos. Varsinkin jumalanpalvelu-
selämä kaipaa päivittämistä. 
Pekassa itsessään elää sovin-
nossa sekä käytännön liberaali 
että uskossaan konservatiivi 
kristitty. Monet liberaalisti usko-
vat tahtovat pitää tiukasti kiinni 
perinteisistä muodoista, mutta 
eivät pidä enää kiinni Raama-
tun sisällöstä. Pekka itse haluaisi 
uudistaa toimintaa ja muotoja 
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Sanottu 
ennen 
meitä

rohkeammin. Syykin on sel-
vä. Väki karkaa kirkoistamme. 
Maailmalla on havaittavissa, 
että kasvavat kirkot ovat niitä, 
jotka pitävät kiinni Raamatusta. 

Vaalitaan kristittyjen yhteyttä
Pekka Simojoki tunnetaan mo-
nissa erilaisissa hengellisissä 
piireissä. Edesmenneen evan-
kelista Kalevi Lehtisen tapaan 
hän toimii aktiivisesti kristittyjen 
yhteyden edistämiseksi. Hän ei 
silti usko pelkästään yhden kir-
kon olevan hyvä ratkaisu, vaan 
tarvitsemme erilaisia hengellisiä 
koteja.  

  – Maailmalla me luterilaiset 
olemme pisara meressä. Mei-
tä on vähän. Silti voimme olla 
ylpeitä omista hengellisistä aar-
teistamme. Kukaan ei voi sa-
noa, että koko totuus on meillä. 
Jumala ja pelastus ovat suuria 
asioita, joita kukaan ei voi hal-
lita. 

Yhteyden vaalimisessa Pe-
kalla on hyvin käytännöllinen 
tyyli. Hän menee sinne, minne 
pyydetään, kunhan saa laulaa 

omat laulunsa ja saa laulaa 
Jeesuksesta. Samalla hän on 
huomannut, että kristillisyyttä 
pommitetaan monelta taholta. 

  – Ateismi on nykyään nor-
maalitila, ja jos uskot, olet outo. 
Kukaan ei silti synny ateistina, 
Pekka muistelee ystävänsä Ka-
levi Lehtisen todenneen.

Eri kristittyjen kanssa toimies-
saan Pekka on huomannut, 
että oleellista on se, mikä yhdis-
tää. Meillä on yhteinen työnäky 
ja yhteinen vastustaja. Kaikki 
alkaa kuitenkin rukouksesta. 
Yhteyden vaalimisessa on tär-
keää, että mittakaavat saa-
daan oikeiksi. 

Teksti: Markku Liukkonen

Kuvat: Philippe Gueissaz (myös 
kannessa) ja Anne Hytönen / 
Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
ta

Pekka Simojoki on mukana 
Sanan Suvipäivillä, Kangas-
niemellä 15.–17.6.2018.

Pekan speksit
•  Oleellista on, että ihminen ja Jeesus    
 kohtaavat.

• Miten ja missä se tapahtuu, sillä ei ole   
 merkitystä.

• On iloinen asia, että olet tänään kristitty.  
 Ja toista kristittyä voi aina siunata.

”Ulkonainen risti vetää Kristuk-
sen ristille, kokonaan hänelle 
antamaan itsensä omaksi, ja sil-
loin Herra myös voi antaa itsen-
sä kokonaisemmin omaksi. Ja 
tästä taudista ei pidä vahinkoa 
kellekään seuraaman, vaan 
kaiken tämän pitää Jumalan 
kunniaksi tapahtuman.” (Eräs 
meidän ajan profeetta,)

”Uukuniemeläinen herätys elää 
Karjalan kansan sydämessä. Se 
on elinvoimainen maallikkolii-
ke, jonka vaikutus on ulottunut 
kauas varsinaisen levenemis-
alueen ulkopuolelle.” (Veikko 
Suutarinen: Uukuniemeläinen 
”lammashuone”.)

”Herra kasvatteli palvelijoitan-
sa ’armon ja kurin’ kautta kes-
tävälle ja lujalle uskon perus-
tukselle, jossa Kristuksen asian 
tähden oltiin valmiita anta-
maan uhriksi vaikka koko ajal-
linen omaisuus.” (Jouko Jyrkä-
mä: Kuuliaisuuden tiellä.)

”Jumala yksin pelastaa ihmisen 
Kristuksen ansion kautta. Siksi 
meitä jatkuvasti kehotetaan 
katsomaan yksin ristiinnaulit-
tuun ja ylösnousseeseen Kristuk-
seen.” (Lauri Konttinen: Isoäitini 
Helena Konttinen ja lopunaika.)
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Pirjö Pönniön kasvot loistavat, 
koska hän on saanut kuulla 
vuosikymmenien jälkeen erääs-
tä Parikanniemen lapsesta ja sii-
tä, kuinka tämä oli tullut uskoon. 

Pirjo syntyi sota-aikana Puu-
malassa, jonka kirkkoherra K.K. 
Sarlin kastoi hänet. Hän kasvoi 
äidin, isän ja ukon kanssa maa-
laistalossa. Kirkkomatkat, py-
häkoulu ja iltarukous kuuluivat 

kristilliseen kasvatukseen. Naa-
purin ”Ieva” toimi varamummo-
na ja vieraili perheessä usein. 
Pirjo kertoo ”mummostaan”:

– Lämmin muisto on mielessä-
ni, kun istuimme mummon kans-
sa tuvan uunin vieruspenkillä. 
Selän takana lämmin uuni ja 
nojasin mummon olkaan. Hän 
lauloi väräjävällä äänellään 
”Onpa taivaassa tallella lapsil-

lekin” ja ” Jeesuksesta laulan, 
Jeesuksesta vaan…” Mielikuvis-
sani kävelin taivaan katuja val-
koisessa ihanassa prinsessame-
kossa kultakruunu päässä. 

Perhe muutti Mikkeliin, jossa 
Pirjo kävi keskikoulun ja emän-
täkoulun tarkoituksenaan ha-
keutua opiskelemaan kotita-
lousopettajaksi. Pirjon mieleen 
tuli kuitenkin mennä ensin töi-
hin saamaan työkokemusta. 
Päätöksentekoa seuraavana 
päivänä oli lehdessä ilmoitus 
avoimesta keittäjän paikasta 
Parikanniemen orpokodissa. 
Hän laittoi heti hakemuksen ja 
pääsi töihin. 

Vaikka Pirjo piti työstään, hän 
vierasti kodin hengellistä ilma-
piiriä. Mielikuvat taivaan kul-
takaduista olivat kaikonneet. 
Kavereiden kanssa Pirjo oli 
aiemmin pelannut spiritismiä. 
Peli toimi, ja mukaan tuli muita-
kin yhteyksiä pahoihin henkiin. 
Pirjo olisi lähtenyt pois Parikan-
niemestä, ellei kodissa olisi ollut 
ihana Aino-täti. Hänen ystäväl-
lisyytensä ja keskustelut hänen 
kanssaan auttoivat, joten Pirjo 
päätti jäädä. 

Parikanniemen Tonttulassa 
pidettiin nuorten talvileirejä. 
Siellä Pirjo koki samanlaista tur-
vallista lämmintä oloa kuin va-
ramummon vieressä. Taivasikä-
vä oli syntynyt uudelleen. Tästä 
alkoi taistojen tie, kunnes Pirjo 
saattoi uskoa Jeesuksen sovit-

Pirjo Pönniö palasi Parikanniemeen 
Takaisin kotiin
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Muisto

taneen hänenkin syntinsä. Pirjo 
kertoo: 

– Tällöin voin laulaa ”Jeesuk-
sesta laulan Jeesuksesta vaan” 
sydämeni kyllyydestä. Aloin 
lukea Parikanniemen kirjalli-
suutta. Yllätyksekseni huomasin 
kastepappini K.K. Sarlinin kirjoit-
taneen Helena Konttisen elä-
mäkerran. 

Pirjo toimi keittäjänä Parikan-

niemessä vähän yli vuoden. Se 
oli hänen elämänsä merkittävin 
vuosi. Sitten Pirjo alkoi opiskella 
nuorisoohjaajaksi Sisälähetys-
seuran opistossa. 

Kymmenen vuoden kuluttua, 
vuonna 1975, Pirjo palasi Pari-
kanniemeen, sen vastaavaksi 
hoitajaksi. Hän koki tulleensa 
kotiin. Työ oli haasteellista, mut-
ta palkitsevaa. Erityisesti jäivät 

mieleen iltahetket lasten kans-
sa. Parikanniemen suuri perhe 
ja uukuniemeläisyys ovat hä-
nen hengellinen kotinsa, joita 
hän haluaa kantaa rukouksin. 
Erityisesti Pirjon sydämellä ovat 
Parikanniemestä maailmalle 
lähteneet nuoret.

Haastattelu ja valokuva:
Petri Tiusanen

Imatralaisella Sanna Kiiveri-Kihlangilla on lapsuudesta 
asti muistoja Saaren juhlilta. Hänen vanhempansa, jotka 
olivat kotoisin Saaren Honkakylästä, toimivat tuolloin ak-
tiivisesti seurakunnassa ja orpokotijuhlilla. Silloinen koti 
toimii nyt kesämökkinä. 

  – Kun vanhemmat olivat aktiiveja, meillä pidettiin seu-
roja. Uukuniemeläisyys on ollut elämän liike. Ensimmäi-
siä muistojani orpokotijuhlilta on, kun oltiin keräämässä 
tarjottimia ja keinuttiin pitkillä penkeillä. Myin jäätelöä ja 
ruokaa. Nuorena yritin olla mukana nuorten toiminnassa, 
mutta en päässyt siihen sisälle. Rantamajalla oli nuorten 
juttuja ja kävin siellä, kertoo Sanna, jonka kaikki muistot 
eivät ole vain hyviä. 

– Joskus orpokotijuhlilla ahdisti. Mietin, mikä tuntuu hy-
vältä ja mikä ei. Joissain puheissa oli hyvin tiukka sävy. Jot-
kut puheet taas olivat hyvin armollisia, kuten esimerkiksi 
Erkki Lemisen ja Tomi Hälvän. ”Sie riität ja kelpaat.” Sitten 
oli toisenlaista retoriikkaa, jossa tehtiin tiukka ero maail-
man ja uskovaisten välillä. ”Maailma on paha, ja uskovais-
ten pitää päästä siitä eroon.” Tästä seurasi, että monista 
elämän asioista vaiettiin tai ne nähtiin pelkästään pahoina.      

 – Jumalanpalvelus ja virret tekivät minuun vaikutuksen, 
samoin esimerkiksi polvirukous, jota siellä harrastetaan. 
Siinä kuitenkin on hirmu kantava pohjavire, ja olen iloinen 
siitä lapsuudesta ja nuoruudesta. Vanhemmat eivät kos-
kaan pakottaneet kirkkoon, mutta kysyivät: ”Lähdetkö?” 
Mielelläni menin sinne orpokotijuhlille. Juhlilla oli lapsia 
ja eri-ikäisiä. Vanhemmat myös sanoivat omia mielipitei-

tään. Isä kritisoi, että ”asiat eivät etene” ja ”eikö voisi kutsua 
nuorempia”, Sanna muistelee.  – Sitä ihailen, että juhlat on 
saatu järjestettyä vuosittain.

 
Haastattelu: Teuvo V. Riikonen
Valokuva: Soili Hämäläinen-Mujo 

Sanni Kiiveri-Kihlanki:
”Sie riität, sie kelpaat!”
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Parikanniemen Lappeenrannan ystäväpiirin (Emmauksen) pitkäai-
kainen jäsen Pirkko Hyyryläinen täytti 19.1.2018 90 vuotta ja viet-
ti syntymäpäiviään Loma- ja kokoushotelli Marjolassa lauantaina 
20.1.2018. Pirkko on ollut mukana Emmauspiirissä jo piirin alku-
ajoista lähtien ja kutonut vuosien mittaan kangaspuillaan monet 
matot ja seinävaatteet lastenkodin hyväksi pidettyihin myyjäisiin. 
Lämpimät kiitokset ja onnittelut sekä Jumalan siunausta Pirkolle!

Lahden Launeen seurakunnassa toimii miesryhmä, 
joka tukee myös Parikanniemen lastenkodin työtä. 
Joulun alla perinteisen tervehdyksen toivat Veijo Vie-
rumäki (vas.) ja Reijo ”Retsi” Salonen (oik.). Heitä 
kävi tervehtimässä lastenkodin entinen johtaja Hen-
rik ”Henkka” Ohlis. Lämmin kiitos lahjasta ja ystävyy-
destä! (TVR)

Ystäviä kylässä

Onnea Pirkolle 
merkkipäivän johdosta!

Suomen Lions-liiton 
Punainen Sulka 2017 -keräys 
muisti Parikanniemeä

100-vuotias Lionsjärjestö lahjoitti 
Parikanniemen lastenkodin nuo-
risolle liikuntaharrastuksen tueksi 
tuhat euroa. Lahjoittamassa olivat 
(vas. alkaen) Leila Toikka, Jari Vie-
rikko, Maire Vierikko ja Markku 
Haapalehto, LC Mikkeli Porrassalmi 
ja LC Mikkeli Naisvuori. Lämpimät 
kiitokset lahjastanne!
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TERVETULOA TILAISUUKSIIN
Parikanniemisäätiön työntekijät ja vapaaehtoistyöntekijät vierailevat seuraavissa tilaisuuksissa!
Katso tarkemmat tiedot seurakunnan ilmoituksista ja säätiön kotisivuilta www.parikanniemi.fi.

Maaliskuu
1.3. Kuusankoski klo 17.00 alk. opetus ja Sanan ja 
rukouksen ilta srk-keskus, Riikonen
6.3. Helsinki klo 18.00, Sanan ja rukouksen ilta 
Huopalahden kirkko, Riikonen
9.3. Joensuu klo 13.00, ystäväseurat srk-keskuk-
sessa, Tiusanen
9.3. Liperi klo 15.30, ystäväseurat Viinijärven kir-
kolla, Konttinen, Tiusanen
11.3. Polvijärvi klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Konttinen, Tiusanen
12.3. Hamina klo 13.00, ystäväseurat Kulmakives-
sä, Riikonen
12.3. Lappeenranta klo 17.00, ystäväseurat Em-
mauksessa, Riikonen
14.3. Ristiina klo 17.30, seurat Niilo Tiaisella Kite-
reentie 100, Liukkonen, Tiusanen
15.3. Kitee klo 13.00, ystäväseurat srk-keskukses-
sa, Voimala, Tiusanen
18.3. Kerimäki klo 10.00, Marianpäivä-juhla, ju-
malanpalvelus ja seurat, Maaranen, Tiusanen
 

Huhtikuu
8.4. Leppävirta klo 10.00, kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
12.4. Kitee klo 13.00, ystäväseurat srk-keskukses-
sa, Riikonen
12.4. Pyhäselkä klo 16.30, ystäväseurat Reijolan 
srk-talossa, Juntunen, Tiusanen
13.4. Joensuu klo 13.00, ystäväseurat srk-keskuk-
sessa, Tiusanen
15.4. Taipalsaari klo 10.00, Kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
16.4. Hamina klo 13.00, ystäväseurat Kulmakives-
sä, Kostamo
16.4. Lappeenranta klo 17.00, ystäväseurat Em-
mauksessa, Kostamo

18.4. Joroinen klo 17.00, seurat Tuulikki Tolvasel-
la, Koskentie 12A As 1, Tiusanen
22.4. Ähtäri klo 16.00, opetus: ”Jeesus-profetiat 
täyttyvät” srk-keskus, Tiusanen
24.4. Kerimäki klo 13.00, ystäväseurat Niilo ja Rit-
va Alakotilalla, Kumpurannantie 522, Kostamo
29.4. Rautjärvi Messut Simpeleen kirkossa klo 
10.00 ja Rautjärven kirkossa klo 13.00, jonka 
jälkeen seurat pitäjätuvalla, Tiusanen

 
Toukokuu
6.5. Savitaipale klo 10.00 Messu kirkossa ja seu-
rat klo 13.00 Pettilän kylätalolla, Kuivasensaa-
rentie 1196
9.5. Liperi klo 15.00, ystäväseurat Ylämyllyn 
srk-talossa, Kostamo
10.5. Kangasniemi klo 10.00, Kirkkopyhä ja seu-
rat, Tiusanen
11.5. Joensuu klo 13.00, ystäväseurat srk-keskuk-
sessa, Kostamo
14.5. Hamina klo 13.00, ystäväseurat Kulmaki-
vessä, Tiusanen
14.5. Lappeenranta klo 17.00, ystäväseurat Em-
mauksessa, Tiusanen
18.5. Miehikkälä klo 17.30 alk. Miesten ilta, Riiko-
nen 
20.5. Parikkala klo 10.00 Helluntaijuhlat Uukunie-
men kirkolla, Kostamo, Tiusanen, ym.
24.5. Haukivuori klo 18.00, Seurat, paikka vielä 
avoin, Liukkonen, Maaranen, Tiusanen
27.5. Nurmes klo 10.00, Kirkkopyhä ja seurat, 
Tiusanen
29.5 Kerimäki klo 13.00, ystäväseurat Tuula ja 
Matti Siimekselällä, Mäkituvantie 38, Riikonen

JUMALA 0N USKOLLINEN
74. Parikkalan Saaren kirkon orpokotijuhlat

17.-19.8.2018
Ohjelma toukokuun Kontissa.

Parikanniemisäätiö, Parikanniemen Ystävät ry. ja Parikkalan seurakunta

Kontti-1-2018-lopullinen.indd   17 16.2.2018   15.56.44



KONTTI 1 / 201818

Parikanniementie 130
52320 Vitsiälä
toimisto@parikanniemi.fi
Toimisto -ja taloussihteeri
Risto Teittinen
Puhelin 0400 744 061
Ark. klo 9-15
Säätiön hallituksen puheenjohtaja
rovasti Erkki Lemetyinen
Puhelin 040 764 1050
erkki.lemetyinen@pp.inet.fi

Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen
Puhelin 0400 315 573
teuvov.riikonen@parikanniemi.fi

Pastori Petri Tiusanen
Puhelin 040 753 5553
petri.tiusanen@parikanniemi.fi

Lastenkodin johtaja Sami Siponen
Puhelin 040 847 3657
sami.siponen@parikanniemi.fi

Matkasihteeri Matti Kostamo
Puhelin 0400 245272

Parikanniemisäätiön tilit
Sampo FI86 8000 1901 5424 99 
S-SOP FI54 5271 0420 0130 48
Tapiola FI92 3636 3002 2297 63

Parikanniemen Ystävät ry
- jäsenyhdistys
- jäsenmaksu, Kontti-lehti, 20€/vuosi
- kustannustuotteet
S-SOP FI95 5271 0420 0445 14
DB FI69 8000 1900 7130 67 

Parikanniemisäätiö voi kerätä ja vas-
taanottaa lahjoituksia ja testament-
teja työn hyväksi.
Poliisihallituksen keräyslupa:                                                          
nro POL-2015-6305. Keräystili.      
S-SOP FI63 5271 0420 1411 20

www.parikanniemi.fi

Kehu!

Ari Tähkäpää

TÄHKÄPÄITÄ

Törmäsin taannoin aiheeseen tai teemaan, jonka arvelen 
olevan meille suomalaisille jostain syystä vaikea. Tai vä-
hintään hankala ja jopa kiusallinen. Nimittäin kehuminen. 
Olemme kyllä varsin taitavia vinoilemaan tai heittämään sar-
kastisia kommentteja. Vähättelynkin hallitsemme hyvin. Pu-
humattakaan huolestumisesta tai mielensä pahoittamisesta.

Jokainen tarvitsee kannustusta ja ihailua. Mutta kehujen 
pitää olla totta. Huonot tai ohi menevät kehut valuvat pitkin 
pintaa. Jos elämäntyönä on vaikkapa lastenhoito, pitää ke-
hua siitä, eikä säästötavoitteiden saavuttamisesta. 

Lasten kehumisessa olemme usein laiskoja ja yleistäviä. 
Reipas poika tai kiltti tyttö… Usein myös kehumme vääristä 
asioista, tai kehumisemme voi olla myös ylistämällä alistamis-
ta. Ihmisiä – varsinkin nuoria – pitää kehua siitä mikä heitä 
kiinnostaa. Eikä vanhuksiakaan saa unohtaa. Kehu ei katso 
ikää. Lapsen itsetunnon tärkeimpiä rakennustarpeita ovat 
juuri kehut. Tyttö oppii hyväksymään itsensä ja pitämään it-
seään rakastamisen arvoisena isän kehuista. Lastenkodeissa 
ja huostaan otetuissa me kohtaamme lapsia, joita on kehut-
tu vain vähän – tai kenties ei koskaan. 

Hyvän mallin kehumisesta antoi itse Jumala, kun hän ilmoit-
ti läsnä oleville: ”Tämä on minun rakas poikani, johon minä 
olen mieltynyt…”. Jos Jumala olisi sanonut sen pojalleen, oli-
siko hän silloin sanonut mieluummin: ”sinä olet…”? Ilmiselvästi 
hän tarkoitti sen muiden kuultavaksi. Oliko äänessä ylpeyt-
tä? Kehuiko Jumala poikaansa muille? Mikä oppitunti – mi-
nä-viesti ja vielä julkisesti. Kehumisiin! 
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Kirja-arvio 
Teuvo V. Riikonen, 
Uukuniemeläisiä ukkoja ja 
eukkoja, 
Parikanniemen ystävät ry, 2017

Kirjan 25 tarinaa 28 henkilöstä 
on mielenkiintoinen ja uuku-
niemeläisyyden parissa kasva-
neille myös nostalginen sukel-
lus lähihistoriaan. Kirjan kautta 
saamme vierailla ihmisten ko-
deissa ja jakaa arjen kristillisyy-
den karun kauniita kokemuksia 
elämän pitkältä matkalta.

Kirjaan valittujen henkilöiden 
elämää yhdistää Helena Kont-
tisen hengen perintö.

Jokaisella haastatellulla on 
oma suhteensa Konttiseen 
sekä uukuniemeläisyyteen il-
man henkilöpalvonnan pakko-
paitaa.

Helena kuoli noin vuosi ennen 
Suomen itsenäistymistä. Harvan 
ihmisen liikkeelle laittamia kesä-
juhlia jatketaan vielä 100 vuot-
ta heidän kuolemansa jälkeen. 
Saaren orpokotijuhlat ovat toi-
mineet, ja edelleen toimivat, 
uukuniemeläisen hengenperin-
nön näkyvimpänä ilmentymä-
nä ja ylläpitäjänä yhdessä las-
tenkodin kanssa.  

Juhlien merkitys on aina ollut 
suurempi kuin vain olla pelkkä 
yhden viikonlopun tapahtuma. 
Niiden valmistelut ja toteutus 
ovat antaneet paljon mahdol-
lisuuksia palvella ja tuoda esiin 
omia lahjoja. 

Haastattelujen kautta lukija 
pääsee nyt myös kurkistamaan 

juhlakulissien taakse.
Omat vanhempanikin oli-

vat järjestelyissä mukana. Isä 
osallistui rakennus- ja purku-
talkoisiin, äiti leipoi muiden 
maatalon emäntien tavoin 
suuret määrät karjalanpiira-
koita, ja iso tonkka maitoa 
otettiin myös juhlille mukaan. 

Kirjassaan ”Velikultia ja vei-
jareita” Teuvo V. Riikonen 
kirjoitti näin: ”Kun tarkemmin 
lähestymme Raamatun hen-
kilöitä, huomaamme heissä 
paljon inhimillisiä piirteitä. He-
hän ovat olleet ihmisiä niin 
kuin mekin. Juuri tämän ha-
luaisin kirjani tuovan esille.” 
Tässä uudessa kirjassaan Rii-
konen jatkaa samalla linjalla 
kertoessaan tavallisten ihmis-
ten ja Vapahtajan matkaker-
tomuksia.

Haastattelujen kautta tulee 
esiin myös joitain liikkeen pai-
notuksia, kuten uukuniemeläi-
syyden syntikäsitys. Helenan 

pojanpoika Lauri Konttinen 
pohtii näin:

”Jos Helena näki syntiä, syn-
tisen piti päästä tuntemaan, 
että hän oli syntinen. Sellaisen 
ihmisen Jumala haluaa pelas-
taa.” Tämä selittänee joittenkin 
kokemaa ”tiukkapipoisuutta” 
uukuniemeläisessä julistuksessa. 
Synti on haluttu sanoa synniksi, 
että armo tuntuisi armolta. Erkki 
Makkonen täydentää: ”Minun 
mielestäni ydin on siinä, että 
omilla ansioilla ei pelastuta, 
että se on yksin armosta.” 

Helenan perintönä on säilynyt 
myös myönteinen kirkkokäsitys. 
”Pappien puolesta pitää rukoil-
la, vaikka he olisivat jumalatto-
mia.”

Kirjan kautta välittyy rehellisen 
oloinen kuva maallikkopainot-
teisesta hengellisestä liikkeestä 
riemuineen ja raadollisuuksi-
neen Jeesusta seuraamassa. 

ArtoValkeapää

Sukellus
uukuniemeläisen 
hengellisen perinnön 
vaalijoiden historiaan 
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Pikaluistelija Mika Poutala rohkaisee tavoittelemaan 

UNELMAELÄMÄÄ

Menestyvä pikaluistelija Mika 
Poutala rohkaisee ihmisiä to-
teuttamaan määrätietoisesti 
unelmiaan.

  – Kun teet jotain sellaista min-
kä tunnet, että sinut on tarkoi-
tettu tekemään tai mistä unel-
moit, olitpa vanha tai nuori, voit 
elää aivan mahtavaa elämää. 
Kutsun sitä unelmaelämäksi. 

Omaa unelmaansa Poutala 
on saanut toteuttaa luistelijana. 
Urheilulajiaan hän ei valinnut 
itse, vaan hänet vietiin kokeile-
maan luistelua seitsenvuotiaa-
na. Laji tuntui heti mukavalta, ja 
kun nopeasti löytyi myös hyvä 
valmentaja, pojasta alkoi kas-
vaa kilpaurheilija. 

  – Pikaluistelijoita on vähän, 
ja aloin päästä palkintosijoille jo 
alle kymmenvuotiaana.  

Sen jälkeen Poutalan ura oli 
nousujohteinen vuoteen 2010, 

jolloin hän saavutti pikaluiste-
lun maailmancupin osakilpai-
luvoiton ja 5. sijan olympia-
laisissa. Sen jälkeen oli vähän 
hiljaisempi vaihe, mutta vuo-
desta 2015 ura on ollut taas 
nousussa. Seurasi useita pe-
räkkäisiä parannuksia Suomen 
ennätykseen, joka on jo hyvin 
lähellä maailmanennätystä. 
Poutalan seuraava unelma 
on mitalisija tämän vuoden 
talviolympialaisissa.

Mika Poutalan mielestä ur-
heilu ei kuitenkaan ole koko 
elämä. Hänelle tärkeitä ovat 
usko Jumalaan ja perhe, puo-
liso ja kaksi lasta. 

  – Olen kasvanut uskovassa 
kodissa ja olen aina uskonut 
Jumalaan. Henkilökohtaisen 
uskon-ratkaisun tein noin kym-
menvuotiaana. Uskovat ystä-
vät ja seurakuntalaiset ovat 

aina kannustaneet minua ural-
lani ja iloinnet menestyksestäni. 
Kukaan ei ole varoitellut urheili-
jaelämän vaaroista. 

Luisteluharjoittelun vuoksi 
Poutalan perhe on viettänyt 
syksyt Kanadassa jo muutaman 
vuoden ajan. Sieltäkin he ovat 
löytäneet sopivan seurakun-
nan, jossa hoitavat uskonelä-
määnsä. Myös lapset viihtyvät 
hyvin suuren seurakunnan py-
häkoulussa. 

Poutala kertoo, että urheiluun 
häneltä kuluu 3–6 tuntia päi-
vässä. Loppuaika on perhettä 
ja henkilö-kohtaisen uskonelä-
män hoitamista varten. Muuten 
hän kertoo ajan riittävän hyvin 
kaikkeen tarpeelliseen, mutta 
haasteita tuo kilpaurheiluun 
kuuluva paljo matkustaminen. 

Urheilukaverit ja kilpakump-
panit tietävät Poutalan uskon-
vakaumuksen ja kunnioittavat 
sitä. Urheiluporukoissa hänen 
uskonsa näkyy lähinnä sana-
valintoina ja asenteina, ei niin-
kään kavereiden evankelioimi-
sena. Vakaumus näkyy myös 
juhlimisessa, tai oikeastaan juh-
limisen puutteessa. 

  – Toivon voivani olla lapsille 
ja nuorille hyvänä urheilijan esi-
kuvana, sanoo Mika Poutala, 
joka sai vuonna 2016 Suomen 
Urheilugaalassa esikuvapalkin-
non.

Haastattelu: Pirkko Oinonen
Kuva: Sanna Poutala

– Toivon voivani olla hyvänä esikuvana lapsille ja nuorille, sanoo 
olympiaurheilija Mika Poutala.
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